
   

   

 

 

 

Kære medlemmer 

 

D esværre må vi aflyse årets sidste gangsportaften, blive hjemme og pas-

se på os selv allesammen. 

Vi håber, at I - trods restriktionerne - må få en dejlig jul og at I må komme 

godt ind i det nye år. 

Restriktionerne for vores kommune gælder foreløbig frem til og med 3. janu-

ar 2021, så vi regner lige nu med, at første klubaften bliver torsdag, den 7. ja-

nuar. 

Da der vil gælde et forsamlingsforbud på max. 10 personer indtil udgangen af 

februar, må vi allerede nu aflyse Ishøj-turen. 

Vi ser frem til, at vi senere i 2021, når vaccinen er kommet og virus er væk, 

kan ses igen under hyggelige og festlige former. 

De bedste ønsker om en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår for 

jer alle. 
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For øjeblikket er der ikke me-

gen aktivitet i Greve Gangsport. 

Men vi håber I holder formen ved 

lige, ved selv at komme ud, at gå 

nogle ture i vores dejlige natur. 

En rask gåtur er både sund og in-

spirerende. 

Kniber det med at finde ud af hvor 

man skal gå, er der her et par for-

slag. 

Den første kunne starte ved Gre-

ve Marina, der er parkering. Man 

kan selvfølgelig også starte et hvil-

ket som helst sted på ruten. Den 

er ca 3,9 km. 

Den anden kan begynde fra Greve 

Hallernes parkeringsplads, og den 

er ca. 4,1 km. 

 

AKTIV ITETER  

  

TO FORSLAG TIL EN RA SK GÅTUR 
 
 

 

Mødeadresse: AKTIVHUSET-Olsbæk Strandvej 43– 2670 Greve 

Kontakt: e-mail: formand@grevegangsport.dk 

Hjemmeside: www.grevegangsport.dk 

CVR nr. 36 61 48 46     Konto nr. Nykredit Bank 5471 111 6071 

Vi står klar med flere forslag hvis det skulle ønskes. 


